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Een stoel met allure

Een nobel
karakter
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Be Noble is een stijlvolle, tijdloze stoel met een hoog 
zitcomfort en een stevige aktieve zithouding. Als een 
maatkostuum individueel te optimaliseren door de 
eenvoudige bediening van alle knoppen.



Be Noble is tijdloos

Zit als een
maatkostuum
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Als je op zoek bent naar een elegante stoel met allure is
Be Noble je keuze. Ook goed toepasbaar voor iemand met 
nek-, rug- en/of schouderklachten. Standaard leverbaar in 
2 rughoogtes. Verschil moet er zijn.
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Be Noble heeft niveau

Stijlvol 
aanwezig
Soms vraagt een interieur om een stoel met een ‘aanwezige’ 
uitstraling. Eén die best gezien mag worden. Niet schreeuwerig 
maar ingetogen chic. In zo’n interieur voelt Be Noble zich 
helemaal thuis.



Met Be Noble heb je veel mogelijkheden om je 
zithouding naar wens in te stellen. Zo zit je altijd 
goed, wat je ook doet.

We hebben een filmpje gemaakt om uit te leggen 
hoe dat werkt. Scan de qr-code om dat filmpje te 
bekijken of ga naar www.betastoelen.nl.
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Be Noble is flexibel

Altijd een goede
zithouding
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Door en door getest Actief en dynamisch

Made in Holland

De kracht van
onze stoelen 

Betaalbaar Duurzaam
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Be Noble Hoge Rug
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Be Noble Standaard Rug

Basisuitvoering:
Zithoogte 40-53 cm

Standaard 7 cm zitdiepte verstelling
Volledig verstelbaar

Keuze uit 2 soorten armleggers
Keuze uit zwart kunststof

of aluminium gepolijst kruisvoet
Keuze uit standaard rug of 

hoge rug met geïntegreerde hoofdsteun

Twee nobele varianten

Kies maar



Standaard Standaard uitgevoerd met 
wielen voor vloerbedekking

053M Wielen voor harde 
vloeren (061M)
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Stel zelf je stoel samen

Volop keuze
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Kruisvoeten Wielen

Armleggers

23ZW (4-D)22ZW (4-D)Standaard rug Hoge rug

Rug
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